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Eskiula, Euskal Herriko herria
PAULO AGIRREBALTZATEGI
[IDAZLEA]

U

ztail honen 23an eta datorren
abuztuaren 6an jokatuko dute
Eskiulan Madeleine Jauregi-

berrren oroimen eta omenezko Pastoralak, Mixel Berzaitzek paratua.
Duela hiruzpalau hilabete idatzi zuen
Harluxet Hiztegi Entziklopedikoaren
hulegora Bllboko lagun batek, Eskiula
berriari buruz argibideren batzuk eskaI uz. Izan berria zen nonbail alderdi
haietan. eta. informazio bila. Harluxet
Fundazioak ateratako Euskal Herrlaren
niapa ikusi zuen. non Euskal Herriaren
eremuetatik kanpo bailago ipinita
Eskiula. Berak, ordea. Frantziako turisnioko informazio-orri ofizialen batean
ere ikusia zuen Euskal Herriaren
barruan ipintzen zutela Eskiula. Harriluta eta kezkatuta galdezka zelorren.
Argibideak eskatzen zituen. eta safatu
nintzen argibideren batzuk egiten. Hona
zer aurkitu nuen, eta zein ondorio atera.
1. Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak Euskal Herriaren barruan sartzen du Eskiula (ik. Schema d'Amenagement et de Developpement du Pays Basi)iie. Euskal Herriko Antolaketa eta
< kirapen Eskema (Karten bilduma tomoan, Amenagement linguistique izeneko
mapan)). Bafna horrek berak eskalntzen
duen kantonamenduen mapan Maulel.extarre-kantonamendutik kanpo geratzen da Eskiule. Izalez, Eskiule ez da
Maule-Lextarre kantonamendukoa,
Oloroe kantonamendukoa baino.
2. Lur eta gizon. Euskal Herria (Jakin.
Oñati 1974) llburuko Euskal lurra artikuluan (11-63 or.), Euskal Herrlko
eskualde historikoak azaltzean, Jose
Luis Lizundiak ez du sartzen Eskiula
Zuberoko eskualdeetan: Basabiiria,
Arballa eta Pettarra eskualdeetan. alegia.
3. Auñamendik Euskal Herrian koka-

tzen du Eskiula: •Municipio zuberotarra. nees Atlantiques erakunde publikoen
laguntzarekin eta Nafarroako Gobersituado ai E. de la provincia» (baina
nuaren sosteguarekin atera zutela.
Administrazio frantsesean ez dago
1997ko argltalpenean berdin agerl da
horrelako Problntziarik: Euskal Herritik
—Sabino Arana Elkargoak zuzenean
bakarrik hartzen dugu Zuberoa Herrialegin zuen urte horretako argitalpena,
de edo Lurralde historikotzat).
Eusko Jaurlarilzaren laguntzaz eta bes4. Lur Hiztegi Entziklopedikoa: «Biarte bi erakunde publikoen babespean—.
noko udaJerri zuberotarra, Oloroe izene8. Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa-k
ko kantonamenduan». Nork ulertzen du
honela dio Eskiula artikuluan: «Biarnohori?. Balna ondoren oraindik gauza
ko herria. Zuberoako mugan. Oloroeko
bitxiagoa: «Mugak: ipar. hego eta ekialKtdu.an (Plrinio Atlantikoak). Euskal
dean Biarno eta mendebaldean BarkoHerrltik kanpo eta
xe». Nola izan daiteke
I
gaskoiera mintzatzen
Biarnoko udalerria.
4
™
den ingurunean egon
Biarnorekin muga egi™
arren. bertako gehieten badu.
Euskal Herritik
nak euskaraz mintza5. Euskal Herriko
tzen dira, zubereraz».
geografiazko liburua
begiratuta, hiru
Gauza bertsua idatzl
da tbaiak eta Haradute Elhuyar-en Hiznak. Etor, Donostia.
ikuspegi behintzat
tegi Entziklopedikoa-k
10. tomoan (1991)
eta Harluxeten Euskal
erabil genitzake
Eskiula ere badator
Hiztegi Entziklopediherriei buruzko banan
Eskiula Euskal
koa-k. Harluxeten
banango informazio
Euskal
Herriko
laburrean. Eta honela
Herriko herria den
dio: •... Se trata de una
mapak ere, horien irizcolonia vasca en terri
ala ez argitzeko
pideari eutsiz, Euskal
torio bearnes...-. Zer
Herrlko mugetatik
esan nahi ote du
kanpo ipini zuen
Eskiula. Zertan oinarritzen dira horiek
horrek. euskaldunak kolonizatu zutela
Euskal Herritik kanpo dagoela esateko?
Biarno, eta euskaldunak Joan zirela
Seguruenik, Oloroeko kantonamenduZuberoatik hara bfzttzera?
koa izatean. Baina kantonamenduen
6. Euskaltzaindlak argltaraturlko
banaketak ez daude Euskal Herrlaren
Euskal Herriko Udaten Izendegia Ubumugei egokltuz eginda.
ruxkan (1979) Zuberoako udalerritzat
Ezaguna da Frantzlako Administraageri da Eskiula.
zioan ez dagoela Euskal Herria izeneko
7. Era berean Balonako Atabalak
barruti administratiborik. ez eta ZubeSabino Arana Elkargoaren laguntzareroa izenekorik ere: Eskualdea (Aquitaikin ateratako Hautetsiak. Erakundea /
EIus. /nstitufions / Instituciones. Cargos ne). Departamendua (Pyrenees Atlantiques). kantonamendua (Maule-Lexelectos llburuan (1994 argltalpenean)
tarre. Oloroe, etab.) eta arrondissamenZuberoako udalerrltzat agerl da Eskludua dira oinarrizko barruti administrala. Jakitekoa da liburu hori Eusko Jaurlaritzaren eta Conseil Général des Pyre- tiboak. Euskal Herria ondo definitu

gogoratuz
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• Duela 478 urte

Amaiur gaztelu baltz ori
1522kouztailaren 19an, Gaztelako osteen aurrean errenditu
zlren Amaiurko gazteluan Nafarroako erresumaren alde borrokatu ziren
azken zaldun nafarrak. Hamar hllabete lehenago sartuak ziren Lapurdi
aldetlk berrehun lagun. agramondarrak guztfak, Nafarroako erresumaz
Jabetuak ziren oste gazlelauak ohildu nahfan, baina, gutxi izaki. Amalurren gotortu behar izan zuten. ipar
aldetlk sekula irltsiko ez zen laguntza noiz etorriko zafn. Nafarroako lur
eta ibar guztietako zaldun prestu as-

J

koak bllduak ziren Amaiurrera, baita
dlstira handiko aitonen seme batzuk
ere. agramondarren buruzagiak. Jaime Belaz de Medrano eta haren seme
Luis, Juan de Azpilkueta eta Migel de
Jaso (Frantses Xabier, geroko santuaren analak) tarteko.
Ez zuten egonaldi xamurra egln.
Nafarroako Indar okupatzaileak berrlro antolatu orduko agindu zuen
Gaztelako erregeordeak. Mirandako
kondeak, Amaiurko gaztelua inguratu eta bertan zeuden guztiak hil edo
aixiki zitzatela. Laguntza eskergaja-

so zuten gaztelauek beamondarren
aldetlk: halen esanetarajarri zlren
Leringo kondea eta Baztango Ursuatarrak, beharreko dfrua aurreratu
zuten Iruñeko beamondar aberats
batzuek k a n p a l n a h a r t a r a k o .
1522ko uztalleko blgarren astean,
gudatalde handia blldu zuen Mirandako kondeak Amaiurko gazteluaren
inguruetan. Zirt-zart. ez zuen gudu
luzerik nahl. Kanoiek eta minek
eman zioten hasiera erasoari. Arteziz
beterik geldltu ziren gazteluko hormak. balna dcfendatzaileek bulartsu

gabeko lurraldea da. nolabalteko ezaugarri historiko eta kulturalak dltuena,
eta Turlsmo- eta agian Kultur politlkan
kontuan hartzekoa. baina beti olnarrizko barruti-banaketa haien arabera. Eta
haien arabera. Eskiula Oloroe kantonamenduko udalerria da, ez besterik.
Euskal Herritik begiratuta. hiru ikuspegi behintzat erabil genitzake Eskiula
Euskal Herriko herria den ala ez argitzeko: 1. Historia: Frantziako Iraultzaren
aurretlk, Zuberoako Basuburlan edo
beste bi Mezularitzetako (Messagerie)
baten barnean sartzen zen ala ez Eskiula (Auñamendiren Entziklopediak ez
digu argitzen). 2. Geografia. Barkoxetik
hurbil dago Eskiula, eta Geografia fisikoaren aldetik Euskal Herria izan daiteke, gutxienez horren jarraipena delako
lurraldez, Barkoxekin muga egiten baitu (horregatik oso ausarta da Biarnoko
euskal kolonia dela esatea. bestelako
datu historikorlk gabe). 3. Hizkuntza.
Auñamendik digu biztanleetatik % 98
euskaraz mintzatzen dela: beraz, ez
dago zalantzarik. alde horretatik Euskal
Herriko herria litzatekeela. kontrako
beslelako arrazoirik ezean.
Irizpide horietan oinarrituz seguruenik Euskal Herriko herritzal harlu ohl
du hainbatek (Auñamendik, Euskaltzaindiak. Atabalak. Sabino Arana Fundazioak. Pyrenees Atiantiques Departamenduaren mapak, Garapen-Kontseiluak. etab.ek) Eskiula.
Ulertzekoa da Euskal Herritik kanpo
jartzea ere, departamenduen banaketan
oinarrituz. Baina, aipaturiko horien jo-

kabidea -bereziki Iparraldeko talde eta
erakundeen jokabidea- kontuan harturik, badirudi Euskal Herriaren barnean sartu behar dugula Eskiula. Eta beraz Harluxetek bere Entziklopedia (k)eta
mapa zuzendu egin beharko dituela.
eutsl zloten plazarl, rnantenu eta
muniziortk gabe errendltu behar tean
zuten arte. Miretsirik utzi omenziienji
erregeorde espainiarra hesituen adoreak. «Ez duzu zertan harrltu, nafarrak dira>, esan omen zion orduan
Lerlngo kondeak, nafar Izateaz harro. Iruñeko kartzelan sartu zltuzten
guztlak. hiltzeko kondena ezarrl zieten buruzagiei. Migel de Jasok ihes
egin ahal izan zuen, baina lepo egin
zltuzten Belaztarrak abuztu hartan
berean.
Estatu modernoaren ezaugarrietara hurbiltzen hasi zenean sartu ziren
espainiarrak Nafarroan. Huts egln
zuen Nafarroako erregetzak XVI.
mende hasiera hartan. Nafarroa eta
Euskal Herri askearen ikurra da
Amaiur. hara bildutakoak. Nafarroako erregearen alde baino. Nafarroaren alde borrokatu zlrelako.

